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 Januar 2019 månedsbrev 
 Skrevet af Flemming Dalgas 
Og da vi nåede til den  
 
 
 
 
 
 

 

Kast en sten i vandet, og du skaber en bølge. 
 
Hvad mener vi med denne frase. 
 
Den bedste reklame vi kan få i vores klub, er god omtale fra vores medlemmer, når de 
møder andre danskere, derfor en stor tak til alle jer der bidrager med god positiv omtale af 
vores klub, enten det er ved personlig kontakt eller i medier som aviser og Facebook.  
 
Imidlertid vil jeg ved denne lejlighed give en særlig tak til et medlem der på en 
campingplads mødte et dansk par, der havde planer om at flytte ned til vores dejlige klima, 
ikke mindst vores salt søer. Han fortalte så godt om vores klub og dens aktiviteter, at 
formanden blev ringet op af det pågældende par, der ønskede at vide mere om os og om 
hvordan de fik installeret sig på Costa Blanca. Og som det første, havde de sendt en 
anmodning om medlemskab i vores KLUB, inden de var kommet til køb/leje hernede. 
 
Det er hvad jeg kalder at starte en bølge med små midler. 
 
Hvis det skulle være gået upåagtet hen, så er vi netop blevet verdensmestre i håndbold. 
Spillerne selv siger, at det er det gode samarbejde mellem leder og spillerne og spillerne 
indbyrdes der har skabt det fine resultat. 

”Vi står sammen, side ved side” bliver der sunget. 
Sådan blev vi verdensmestre 
 
Det er ovennævnte et godt eksempel på, at vi sammen skaber en god omtale samt 
medvirker med det vi kan til at skabe en god klub.  
 
Tak 
 
 
Fællesspisning: 
 
Årets første fællesspisning blev holdt på El Capitan. En sluttet flok, der havde en rigtig god 
aften med rigtig god mad. Folk hyggede sig meget, så det blev lidt sent. Husk, der er 
fællesspisning en gang om måneden, og tilmelding sker på hjemmesiden. 
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Petanque: 
 
I takt med at medlemmerne kom tilbage efter endt juleferie, bliver der flere og flere på 
banerne. Da vi har fået mange nye medlemmer, er det dejligt at se hvordan mange af dem 
bliver taget imod af de gamle, herunder i petanque spillet. Man skal således ikke være 
bange for at stille op og spille, man kan kun få nogle erfaringer af den ene eller anden art. 
Held og lykke alle i nye spillere, og for den sags skyld også en del af de gamle. Kuglerne 
kan i en hvis udstrækning lånes på banen. 
På kaffe/kagedag var der over 80 medlemmer, så tidligt på året. 
 
Drikkelse på banen: 
 
Klubben sørger for, at der er øl, vand, vin på banerne. Det er intensionen, at de altid er 
kolde, når man køber, og de sælges meget billigt.  
Det er derfor vigtigt, at alle husker at betale, samt at det ikke er tilladt selv at medtage 
drikkelse. 
 
Der vil af hensyn til de mange nye blive opsat prisskilt, så der ingen tvivl er, omkring hvad 
det koster. Det kan her oplyses, at alle drikkevarer koster 1€, med undtagelse af, hvis man 
tager en hel flaske vin, som koster 4€.  
Pølserne koster i øvrigt 2€. 
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Generalforsamling: 

 
Som det fremgår af kalenderen på vores hjemmeside, så er der generalforsamling den 16. 
marts 2019. Den bliver holdt på Restaurant Danmark. Der kommer nærmere information 
på hjemmesiden om det praktiske, herunder tilmelding til den efterfølgende middag.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
Udflugter: 
 
Året er startet med to udflugter, hhv. mandelturen og turen til Fallas i Valencia. Der har 
været pæn tilstrømning til dem begge, så vi vil fortsætte med at finde ture, som kunne 
have interesse for vores medlemmer.    
      
APRILSNAR - NEJ - DVK-tur den første april. 
 
Mens jeg sidder og skriver disse linjer, så kom der melding om den næste tur. 
  
Hold godt øje med vores webside og arrangementer, vi er netop nu ved at lægge sidste 
hånd på en 4 dages tur til Reus, Priorat og Teruel.  
Det bliver, ser jeg, en fantastisk tur, hvor vi skal besøge et af de mest berømte vinområder 
i Spanien (Álvaro Palacios vin L'Ermita sælges for 5000 dkr pr stk) samt mange 
spændende lokaliteter i området. 
Klik ind på web siden med tilmelding, så du sikrer dig en plads på turen, når den bliver 
slået op. 

 
 

HVOR MANGE KUNNE TÆNKE SIG AT LÆRE SPANSK? 
 
Et af bestyrelsens mange initiativer er vores ide om at etablere undervisning i  
 

" spansk til hverdag og fest", 
 

det vil sige helt fra hverdagens enkle brug og derefter en trinvis opbygning, -hvis man 
ønsker at gå videre. Vi ved at mange af jer i forvejen får undervisning, men vi får også 
tilkendegivelser af, at flere kunne tænke sig at lære lidt eller meget mere spansk. 
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Vi er nu i færd med at etablere en VIP-aftale på et sådant projekt. Inden vi går videre, 
kunne vi i bestyrelsen godt tænke os at stille et spørgsmål til jer omkring projektet.  
 

Hvor mange er interesseret i at lære spansk. 
 

Kom venligst snarest ud af busken og hjælp os med en tilkendegivelse af jeres interesse, 
inden vores VIP-medlem kommer med pris, planer samt sted og tidspunkt. 
Skriv gerne på et link til bestyrelsen på web siden under ris/ros, personligt til bestyrelsen, 
eller i postkasse ved petanquebanen. 
 
 

Medlemskort: 
 

Nu har vi efterhånden alle sammen fået vores nye medlemskort. Det betyder at der nu 
ingen argumenter er for ikke at gå med det. 
Det er en pligt for alle, nye som gamle at gå med det, og i særdeleshed har det stor 
betydning for alle de nye, da der for dem er mange nye navne, så husk det.  
Jeg ved godt at mange af os, kan gå hen og glemme det enkelte gange. Det er der plads 
til, men det er undtagelsen og ikke reglen. Er det bortkommet/slettet så kontakt vores 
webmaster eller kasserer, så vil de være behjælpelige. 
 
 

Markedsplads: 
 
Ja, hvad er nu det. 

På hjemmesiden har alle der er medlemmer mulighed for at gøre brug af den. Man skulle 

tro det kun var for effekter man kan/vil købe eller sælge. Man kan imidlertid også f.eks. 
udleje. 
Webmaster holder et vågent øje med siden. Ikke kun for at vurdere om tingene nu har 
ligget i lang tid, men også for at vurdere, om det der nu er sat på hjemmesiden, er lødigt 
og ikke bliver benyttet til andet formål end det var tiltænkt. 
Så gør brug af det, det er nemt og hurtigt. Er du i tvivl, så spørg webmaster om det er 
noget du kan/må ligge ind. 
 

Månedsgolf: 

 
Så er spillet også i gang her, ligesom det er på mange andre fronter.  
Torsdag det 31. januar var vi 15 deltagere til DVK golfen på Lo Romere, heraf var der 2 
(to) piger!! Man kan undre sig over hvorfor de ikke vil lege med os?? 

Det var ellers en fin dag. Flot bane, fint vejr og ingen ballade med marshalls. 
Vi havde efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse på terrassen. Det var et sandt 
præmieorgie takket være Niels Sylvest der havde flotte præmier med, så alle kom hjem 
med "favnen fuld". 
Dagens vinder blev med 39 point Harly Høy, godt gået af den gamle formand som nu får 
sænket sit hcp. Runner up blev Peder Andersen med 38P så han bliver også sænket og 
3die pladsen gik til Flemming Haagen Hansen med 36 point. Nærmest flaget på hul 12 
blev Lise Søndergaard, hun var den eneste der ramte greenen. 
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Gåtur: 
 
Jeg er blevet orienteret om, at gåturen om torsdagen nu er ved at samle en lille flok, 
efterhånden som medlemmerne kommer til Spanien. Jeg er blevet bekendt med, at på La 
Mata, er man i gang igen og det er hver torsdag kl. 10. Det er hyggeligt og der er 
forskellige længder, og så slutter man altid af med en kop…. 
 
Nye medlemmer: 
I januar: 
Flemming Hans-Peter Ebsen, Kirsten Junker, Karl Ove Jørgensen, Jens Damgaard, Lene 
Damgaard, Erik Dalsfeldt, Carsten Bossen 
 
I februar: 
Per Søndergaard, Anette Langkilde Larsen, Peter Grummesgaard Madsen, Flemming 

Rosenkilde, Lis Mary Hansen, Steen Kirkegaard, Jette Kirkegaard 

 
Altså 14 nye medlemmer, så vi er nu i alt 496 medlemmer. 
Hjertelig velkommen. 
 

 
I ønskes alle en rigtig god februar. 
Flemming 


